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Çev.: Doç.Dr. İsm ail GÖ RKEM ***
Halk anlatılarının bağlamı, kültürel
geleneğin sözlü olarak nakledilen belli
başlı şekilleri ve bir sosyal olay olarak
denetlenmesiyle ilgili hususlar, halkbi
limcilerinin esas uğraş alanı olmuştur.
Halkbilimciler tarafından ele alınan me
seleler; halkbilimi ürünlerinin anlamı,
fonksiyonu, kullanılışı, icrası, stili, muh
tevası, çeşidi, gelişmesi, değişmesi, oriji
ni, yayılması ve tarihle münasebeti ile il
gilidir. On yıl savaşı sırasındaki şiddet,
doğu kökenli metinden hareketle, doğu
kökenli bağlama başvurmanın şalterine
bastı. Günümüz folklorcuları, sözlü ile
tişim ve bunun bağlamıyla ilgili diğer
davranışların folklorik hareketlerine an
lam veren ve şekillendiren sosyo-ekonomik yapılar ve mevcut ekolojik şartlarla
eski meslektaşlarından daha çok ilgile
niyorlar. Sistemik ve holistik [hilkatin
bir birlik olduğunu ileri süren kuram]
düşünme isteği, hayattaki iletişimlerin
bilfiil kullanımında geleneğin ana kısım
ları. geleneğin muhitle uyumu ve gelene
ğin otantik icraları, fertler ve küçük
gruplar üzerinde yoğun deneylere dayalı
çalışmaları ortaya koymuştur. Modern
sosyolojinin yükselişi (ve düşüşü) ile, ya
kın geçmişte sadece beşerî bilimlerdeki
hikâye başarısı ve modern dilbilim teori
lerinin her ikisi de halkbilimin metodu
üzerindeki baskılarından vazgeçtiler.
Semiyotik ve iletişim çalışmaları, moda
ve şekil terminolojisi içindedir. Kültürel
antropoloji ve sosyo-dilbilimdeki belirli
eğilim ler de bazı halkbilimcilere ilham
verdi. Daha az bir oranda ise, psikolojik
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ve psiko-analitik açıklamalar etkili oldu.
Kültürel semboller üzerindeki benzer in
celemeler, özel kaynak kişilerin halkbili
mi repertuarları, bunların hayat hikâye
leri ve şahsiyetleri üzerindeki inceleme
ler de başarılı olmaktadır. M itte var olan
ilginç canlılık, bakış açısı, normal ustu
tecrübeler ve dinî türlerin incelenmesin
de, karşılaştırmalı din ve din fenomolojisi çalışmaları halkbilimciler için önemli
komşu/yakın disiplinlerdir.
Bu yeni metodolojik çalışmaların ç<
ğu daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Sava?
öncesi eski metodolojik anlayış halâ de
vam etmekte ve bu çalışmalar, bazen de
geriye doğru şekillenen sağlam sonuçlar
ortaya koymaktadır. Bu yüzden halkbili
mi metodlarının statüsü üzerindeki her
hangi bir beyan; geçmişe, geleceğe ve ha
lihazıra müdahele etmek anlamına gele
cektir. Halihazırdaki başarıların çoğu
geçmişte geliştirilen metodların sonucu
dur ve günümüz teorilerinin pek çoğu
hâlâ o eski metodların tatbik imkânının
mevcudiyetini göstermektedir. Bununla
birlikte, metodolojik eğilim leri tartış
mak, tarihte ve futurolojide bir tecrübe
olarak algılanmalıdır.
Ö zel halk anlatı araştırm alarının
nisbî önemi, halk anlatısı araştırmasına
ve folklor malzemelerine bir noktaya ka
dar farklı bir bakış açısı kazandırır, fa
kat bu değişikliğin ortaya konması, bir
problem teşkil etmeyecektir. Aksine folk
lor malzemelerinin hangi çeşidinde olur
sa olsun ortaya çıkan metodolojik geliş
melerin eksikliği, halk anlatıları araştıı-
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malarında da genellikle hissedilmiştir.
Bununla birlikte halk anlatılalı üzerin
de yoğunlaşma, metodolojik gelişme pro
filini netleştirmeye yardım edebilir.

CANLILIĞINI SÜREKLİ KORU
YAN TARİHİ-COĞRAFİ METOD
Modern folklor teorisi hakkında
Am erika’da yayınlanan yakın zamana
ait bir tetkikin giriş kısmında William R.
Bascom’ın belirlediği iki temel problem
var: “Daha evvelki bilginlerle ilgili prob
lem ve halâ günümüzde önemli olan
problem” . Ve Bascnm devam ediyor: “İlk
soru, aralarında çok uzak mesafeler bu
lunan farklı toplumlaıdaki benzer m a
salları nasıl açıklayacağımızda? Aşağı
daki sorulara göre bazı cevaplar teklif ve
tavsiye edilmiştir. En eski dönemlerde
oluşan benzer masallar bunlar mıdır, [bu
masallarl beşeriyetin başlangıcında in
sanlar vasıtasıyla mı yayıldılar? Benzer
masallar beşeriyetin psikolojik beraber
liği dönemlerinde mi, yoksa sınırlı im
kânların temeli veya tarihî çalkantılar
döneminde mi oluşmuşlardır? Bunlar
yayılma veya ödünç'almayla, yoksa göç
lerle ya da serbest keşiflerle, veyahut ta
biattaki umumî kaynakların telkiniyle
mi izah edilebilecektir” 1.
Bilinen soruların bu bölümü sadece
halkbilimciler için değil, aynı zamanda
etnolog ve antropologlar içindir de. K ıy
mete değer ve mümtaz en eski halkbilim
metodu tarafından verilen cevap oldukça
açıktı: Dikkate değer her benzeşme, bir
masalın varyantları veya kesin olarak
masalların yayılması hakkmdaki görüle
bilen temayüller tarihî ilişkilerin sonu
cudur. XIX. yy.m ilk yarısı sonunda baba
oğul Kaarle ve Julius Ki'ohn’un çalışma
larıyla ilk defa Finlandiya’da ortaya çı
kan bu metod o zamandan beri “TarihîCoğrafi” veya “Finnish” [Finlandiya’ya
ait] diye adlandırıldı. Genetik bağın dı
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şında nazar-ı dikkate alınmayan, tcmci
faktörlerdeki benzerliklerin meydana
geldiğini açıklayan, birbiriyle ilgili veya
paralel gelişme gösteren her halk masa
lı sadece bir defa ortaya çıkarılmıştı. Uz
man kişi bu metod vasıtasıyla her halk
bilimi ürününün ilk dilini, zamanını ve
yerini açıkça görebildi. Yeniden inşâ et
mek yoluyla masalın orijinal, asıl şekli
urform, ilk örneğini yapmak mümkün
olmalı. Varyantların örgüsü, dikkatli
olarak analiz edilip karşılaştırıldığında,
gündemdeki masalın coğrafî yayılması
ve kesin kalıtım çizgileri müzakereye
başlanabilirdi. Başlangıçtaki bir çok kri
ter; ilk epizotlar, motifler, özellikler, ele
mentler vb., masalı, ikinci bir masaldan
ayırdetmek için kullanılacaktı. Genellik
le tarih, kültür ve nüfus göçünün bilin
mesi, varyantların karşılaştırılm asın
dan ortaya çıkan bilgiyi tamamlamak vc
tesbit edilen gerçeklerin zıddından ka
çınmak için faydalı olurdu. Çalışmanın
en son amacı, anlatının yere! değişkenle
rinin ortaya çıkması ve yayılması, aslı
nın ana hatlarıyla tesbit edilmesiydi2.
Bu tesbitlerin yanında, halkbilime
ait monografiler zamanımızda da hâlâ
yazılıyor. Kaarle Krohn’un “Die Folkla
ristisehe Arbeits Methode” (1926), İngi
lizce tercümesi “Folklor Methodology”
(1971) neşredildi ve eser halâ önemini
korumaktadır3' Bütün samimî eleştirile
re rağmen Tarihî-Coğrafi metodun pren
sipleri ve kesin terimlerine uyan halkbi
limciler arasında sessiz bir anlaşmanın
varlığı görülmektedir. Fakat metodun
ortaya koyduğu sınırlamalar, ortaya çık
tığı âna göre şimdi daha âşikârdır. Bi
rin ci olarak - tamamen uygulanabilirse
- b ir a z makul karşılanarak, mümkün ol
duğu kadar karışık ve klişeleşmiş şekil
ler, örneğin kafiyeli bilmece ve atasözle
ri, dörtlük şeklindeki vezinli baladlar ve
uzun halk masalları gibi halkbilimin sa
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bit ve kompleks şekillerinde en iyi şekil
de uygulanabilir. Ik ıııci olarak, ilk örnek
vo.v;ı asıl şekil, bazı cüz'î şeylerin ilişki
başlangıcına gelince hipotezlerin sayı
sından daha az, olsa olsa ilgili bir şey
di!"1. Halkbilim e ait bütün halindeki
araştırmanın en çok mantığa uyan hede
fi olarak Urfornı'un şairane üslubu, Kaaıie Krohn un dengeli rüyası uzun za
man önce terkedildi. Üçüncü olarak,
folklor malzemesinin bir dalga gibi ya
yılması fikri, çıplak gözle farkedilebilecck yayılma sebebini göstermez5 .
Bununla birlikte, söz konusu meto
dun geliştirilm esiyle basitçe ortadan
kaldırılam ayan daha esaslı şüpheler
vardır. Bir halk masalı, bir tarafta daha
çok halkbilimi türlerinden birisinin tipik
bir şekilde anlatması ve tek olmayan bir
konunun taşıyıcısı olarak, diğer tarafta
özel, tek bir varlık olarak ele alınır. Duy
guların ifade edilmesinde farklı fonksi
yonlar ve ürünün kendine has kuralları
na sahip olan türlerin sınırları temalar
tarafından kolayca taşınır. İlgili kişi, çok
farklı mesajlar taşıyabilen bir masalı de
ğil de bir temayı izlediğinin farkına var
maksızın, tür Özel iletişimi ve türlerin
sistemleri üzerine çıkan bir masalın an
latımındaki pozisyona oldukça sık rast
lar. Ortaya çıkan soru, tarihî-coğrafî av
cının daima aynı yabanî tavşanı arayıp
aramadığıdır. Bir halkbilim monografi
yazarı, çoğu karşılaştırma için sadece bir
malzeme olarak kullanılan özel ve diğer
benzer masal ve baladlar arasındaki çiz
giyi çizmede önemli güçlükle karşılaş
mıştır. Ve hattâ emin kalemler tarafın
dan, bir sabit nesebe bağlamada meyda
na gelebilen güçlükler yüzünden, bunlar,
özel bir halk masalının varyantları ola
rak kabul edildiler. Varyantlar arasında
ki benzerlik ve farklılıkların vurgulan
ması, tarihî-coğrafî metodda düşünülen
tarzda olm ayabilir; bütün halkbilimi
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uı uni'-i'ıuİM .ı\ru laıv.da uıvtıldiği, kulla
nıldığı \i’ nakledildiği, avuca aynı tur
değişikliğe tâbi kılındığı fikri oldukça
basit olabilir. Eğer bu şüphe mantıklı
ise, farklı tuılcrin intibak şekilleri vo
ürünün kuralları en az U r form kadar
dikkatli verilmelidir. Masalın temasının
çok genetiğe ve masalın orijinalinin aynı
zamanda tek genetiğe bağlılığında ken
dini açıkça gösteren tarihî-coğrafî me
todda yer alan tezadın acayipliği, belki
bu olabilir6'

GELİŞMENİN TİPİK ÖRNEKLE
Rİ VE KARŞILAŞTIRMA ZORLUĞU
Halkbilime ait ürünlerin özelliği da
ima karşılaştırmaya dayandırılmasıdır.
Anlatıların sade motifleri ve yerel tema
ları başkasına paralel olduğunda yeni
ihtişamlar ortaya çıkar, bazen eski kül
türler keşfedilir. Bir Avrupa ülkesinin
sözlü geleneğinde bulunan bir çok ma
salların ve sayısız motiflerin aslı Ortado
ğu kültürleri veya eski Yunan ve M ı
sır’da bulunmaktadır. Niçin? Önemli de
ğil, çünkü Avrupa kültürü adını verdiği
miz mirasın en prestijli serisi buydu,
masal ve motifler incelendiğinde en ya
kın benzerlerini bu yöre edebiyatı arında
görmekteyiz. Aslında eski Avrupa’ya ait
mirasın kendilerine ait olduğunu basit
bir şekilde göstermeyle diğerlerinden
daha az tarihî ihtişama sahip olan m il
letleri korumanın yolu buydu. Bundan
başka folklorun geçmişteki geriliği, saç
malığı ve ayrı iki medeniyet çeşidim gös
termenin bir yolu buydu.
Halkbilim i geçmişin değerli dokü
manlarını iyi koruyan bir ardiye olmak
yerine tabiî bir kaynaktı. Kültür tarihi
ne bağlılığı nesebi öyle sıkıydı ki, peri
masalı veya Marchen tabiri bazı folklor
cular tarafından sadece H int - Avrupa
peri masallarına ad olarak verildi7. Dün
yanın peri masallarına sahip olan diğer
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milletleri/kültürleri ve diğer dil grupla
rının gerçekten bu masallara sahip olup
olmadıkları sorusu tartışmaya açıldı ve
hâlâ da tartışılmaktadır8. Zamanımızda
halkbilimciler beynelmilel kabul edilen
bazı merkezî Avrupa kategorileri ve da
ha çok antropolojiye ait davranışları be
nimsiyor.
H alkbilim cilerinin incelemelerinde,
şimdikinden daha çok geçmişte daha
fazla, sınırsız ve daima benzer ürünler
karşılaştırıldılar. Eğer kontrol edilme
miş karşılaştırmanın iflâsını Frazer ve
diğerlerinin tarzının içinde bir yana bıraku-sak, karşılaştırma metodolojisinde
hâlâ bazı problemler devam etmektedir.
Yukarıda, karşılaştırma biriminin ma
saldan temaya geçebildiği yerlerde, tari
hî ~ coğrafî yaklaşımın basit masal ara
ması yaptığını ileri sürmüştüm. Basit
motifler kıtalar arası ve deniz aşırı yay
gınlaşabilirler: Verilen bir anlatıda, be
lirli motiflere ve elementlere bütün paralelleri[varyantları] karşılaştırma için
toplandığında ortaya çıkan analizler za
man ve mekânda etkileyici boyutlar ka
zanabilirler. Bununla birlikte, bu gibi
karşılaştırmalar günümüz halkbilimci
leri için cazibesini yitirmiştir. Onlar ge
nelde basit-uzuv [motif] karşılaştırma
larının sonuçlarına şüpheyle bakıyorlar.
Onlar bağlamla ilgili daha fazla şeyler
bilmek istiyorlar; örneğin aktarılan bil
ginin muhtevası, [kaynak şahsın] davra
nışlarının karışımı veya metnin bir par
çası olan uzvun[motifîn] kuruluşu gibi.
Onlar uzuvların türlerle münasebetleri
ile ilgili sorular sorabilirler. Başka bir
deyişle modern folklorcular, türle ilgili
kalıplaşmış sistemleri arıyorlar. Bunun
elverişli bir sonucu olarak karşılaştır
malara devam ederler, ama sınırlı coğra
fî bölgelerde ve daha az şümûllü tarihî
periyotlarda, geleneksel bilginin genişle
tici bünyesine odaklanmaya m eyillidir
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ler. Gelecekte, büyük ihtimâlle bütün
türlere veya izah edilebilir sosyal ve ta
rihî ortamı olan çeşitlerin birbirine etki
sine göre, basit anlatılar üzerinde daha
az sayıda monografiler yazılacaktır.
Karşılaştırmaların pek çoğunda halk
anlatılarının gelişmesi ve değişmesi üze
rindeki ifadeler îmâ ediliyor. Bu ifadeler
çok dikkatli analizlerin sonuçlarına göre
doğru değildir; folklorun gelişmiş ka
rakteriyle ilgili daha açık tercih ve teori
leri de onların arkasında buluruz. İnti
kâl ve Örneklerin arasındaki farklılık bu
noktada faydalı olabilir. Gelişme para
digmasını araştıran bir folklorcu, müte
vazı başlangıçlardan ortaya çıkan mü
kemmelliği ve parlaklığı, yeni unsurlar
ve karakterlere ulaşmayı, branş dışı, da
ha çok karmaşık olan, mütemadiyen ge
lişen anlatıları görmeye yöneliyor. İnti
kâl paradigmasında anlatılar güzelliğini
kaybetmeye, genellikle bir yerdeki geliş
mesini terkederek paramparça olmaya,
ortaya çıktığı ândaki mükemmelliğini
kaybetmeye eğilimlidir. Bu tipik örnek
ler malzeme eksik veya problemli olduğu
zaman, bir boşluğu doldurmak için araş
tırılan malzemenin görünmeyen rolünü
ortaya koyarak uzmana yardım ederler.
Folklora ait modern ürünlerde bu ti
pik örneklerin özel herhangi birisinin
daha çok popüler olduğunu söylemek
mümkün değiMir. Böyle sorun olmaya
değer ilk örnek için intikâl paradigması
nın tetkik edilmesi tartışılabilirdi. Fakat
daha sonra tekâmül nazariyesi taraftarı,
tarihî - coğrafî metodun kurucusu J ulius Krohn’un oğlu Kaarle de tekâmül na
zariyesi taraftarı oldu. Bunların dışında
ki örnekler daha çok kişisel teori alanına
aittir; bir uzmanın çoğu zaman sezgi ka
bilinden yaptığı bir tercihtir, çünkü o ge
lişme çizgisini kaba taslak yapar. İstik
rarın önemsizliği veya seçimin uygunlu
ğu eleştirmen okuyucu tarafından na
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zar-ı dikkate alınmalı, çünkü hakim olan
bir paradigma bir incelemenin sonuçları
nı net bir şekilde yapılandırır.

TÜR SİSTEMLERİ
İDEAL MÎ YOKSA GERÇEK Mİ?
Tür analizi halkbilimi ürünlerinin
bir kim lik taşıyıcısı olarak algılanmalı
dır. Halkbilimcilerin çoğu bu ürünlere
bakmaksızın ve bazen pozisyonlarının
aksine tür kavramını kullanırlar. Etkili
bir metod olarak tür analizi; birbirini et
kileyen türler üzerinde yapılan tahlil,
tür sistemlerinin zıt kültürel karşılaştır
ması, terim analizi, sınıflandırma, tasnif
amaçları ve benzeri için kullanılabilir9.
Bir metod; örneğin fonksiyon analizi,
tekrar analizi ve iletişim teorisi gibi di
ğer bir metodun birleşiminde belki de
çok sık kullanılır. Bu metod genellikle
anlatı malzemelerinin keyfî kullanımın
da bir engel olarak rol oynar.
Tür teorisi hakkında son zamanlarda
yazma dinamizminin çoğü, ideal ve ger
çek türler arasındaki esas zıtlıktan kay
naklanmaktadır. Türler uzmanların üze
rinde fikir birliği yaptığı sadece bu kate
goriler mi, yoksa geleneksel toplumlar
ve kaynak kişilerin gerçeğinde varolan
ve de yaşayanlar mıdır? Dan BenAmons’un düşündüğü gibi gerçek ve ide
al türler az ya da çok alternatif kavram
lar olarak tasavvur edilmemelidir10. A k 
sine tür teorisinin tartışmaları, teorinin
oluşumunda devamlı birbirini etkileyen
ideal ve gerçek türlerin iç yüzünü kavra
maya dayanmaktadır. Bromislaiv M alinotvski Trobriand Adalarında anlatıya
dayalı türlerin gerçek bir sistemini ta
nıtmaya çalışan ilk kişiydi, ama yerli ve
bilim sel kavram ları m elezleştirm eye
zorlandı11. Benzer olarak halkbilim uz
manları, öğretmenler, arşivciler vb. sa

beye dayalı yeni buluşların esası üzerin
de o grubu düzeltir ve geliştirirler. H alk
bilim cilerin tanım ladığı gibi türlerin
gerçek sistemlerine karşı özel, tecrübeye
dayalı gerçek türlerden bilginin sabit bir
akışı vardır. Malinow ski’nin ayrıldığı
nokta, yerli kavramların asıl gerçekleri
veya soyut genel sistemlerin en yüksek
derecesidir, uzman er veya geç bu ikisi
nin arasında köprüler kurmaya zorlana
caktır.
Peri masalı, efsane, m it veya fıkra gi
bi bizim tür terim lerim izin hemen he
men hepsi çok genel veya özel bir gele
neksel toplumun görüş noktasına göre
kusurludur. Saf türler nadir olarak görü
nürler. Az veya çok evrensel öneme sahip
kesin karakterler ve kriterler düşünülen
türlerin tanımları, bir türü diğer türler
den ayırdedebilir görünmektedir, fakat
ayırdeden karakterlerin bu zıt dokusu
mevcut olan gerçek türlerin tam bir tari
fini asla temsil etmeyecektir. Çünkü bi
zim genel tür kavramlarımız önemli; ke
sin ve tipik nitelikler üzerine yönelir, di
ğerlerini atar; ben, Max Weber’e göre tü
rün bir yansıması olmayan, gerçeğine
dayanan ideal tip kavramını tercih et
tim 12. İdeal-tipik anlatı türlerinin ortak
ilişkilerinin mümkün olan bir örneğini
ortaya koyarak bunu anlatmama izin ve
riniz:
Bu şema C. Scott Littleton tarafından
ortaya konan şemanın daha geliştirilm i
şidir13. Genellikle iki eksen atfedilen bu
kutsallık ve hayâlî derecesinin terim le
rindeki sözlü anlatı türlerindeki nisbî sı
nıflandırmayı ölçmek için “hayâle daya
nan - gerçeğe dayanan”, “kutsal olankutsal olmayan” seçildiler. Başka değiş

dece ideal-tipik tür tariflerinin bir gru

kenler de seçilebilir ve onlara göre plân
değiştirilirdi. Bu şema dinî olan ve olma
yan anlatıları oldukça iyi bir şekilde ayı
rır (örnek olarak olağanüstü olan ve

bunu kullanmazlar. Bu kimseler tecrü

olayları belirten anlatılar). Şema; kutsal
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olan ve olmayan, günümüz tarihinden
etkilenen güncel gerçekler seviyesindeki
bir anlatının sıklığını da gösterir. Böylece olaylar halkın sahip olduğu gerçeğe
dayanan tecrübeleri hikâye ederler, eğer
anlatılan konu sadece tarihî değil de ay
nı zamanda nükteli ise, biz bunu “nükte
li” olarak kabul ediyoruz, şayet konu ola
ğanüstü ise, biz onunla hatırda tutulaca
ğı için ilgileniyoruz. Efsanenin merkez
kategorisi, gerçeğe dayanan ve kutsal ol
mayan doğuş efsanelerini ihtiva eder.
Fakat gördüğümüz gibi, bu karakterler
tamamen kesin değildir, çünkü efsane
ler, m it ve peri masalı dünyasıyla gün
lük hayat arasında değişken bir sahayı
temsil ediyorlar. Şemaya daha çok türler
eklenebilirdi; bir örnek olarak, fıkraları
(mizahî masalları ve nükteleri) ve soyut
tarihî (dualar, büyüler v.b.de kullanılan
esatirî) anlatıları yerleştirdim.
Bir ideal tipin taraf olması onun tet
kiki hususundaki haklılığı ortaya koyar.
Tipik ideal tür kavramları, türler hak
kında bilgi vermek ve onların mevcut şe
killerini göstermek için bize yardım et
mesi gereken şekillerin müşterek bir di
liyle yardım eder. Bu terminolojimize
tam olarak uymayan bir kültürün tür
sistemini altüst eden incelemeden daha
önemlidir. Genel sistemin anlatı türleri,
kültürel olarak daima uluslararası ve
kültürler üstü olacaktır. Bu bağlamda
Weber’in kullandığı ideal tip kavramı,
eksik veya kanştınlm ış[karm aşık] pek
çok şekilleri ortaya koyan bazı maddeler,
anlatıların hacminin genişlemesi sebebi
ni anlamamıza yardım eder; fakat bütün
türleri yapı olarak etkilemez.
“İdeal - gerçek” zıtlığı özdeş değildir,
ama “evrensel - özel”, “küçük çaplı - bü
yük çaplı”, “işaretle - anlatmayla” ve
“üretilm iş - tabii” gibi sınıflandırma
böyle çift kavramlara paralel işler. Tür
teorisindeki en son gelişmeler bu çiftle
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rin karışımlarına önem vermeye başladı
lar; gerçek şu ki, tür kavramlarının kü
çük hacimli tabiî sistemleri, özel toplumlardaki mevcut türler açısından ilgi odağındadır. Bunların tetkiki, iyi alan çalış
ması yapılmasını ve teoriye ait hayâl gü
cünü gerektirir.
Bundan başka, tür analizinde sonsuz
bir devamlılık ve ilerlemeye ait çok yön
lülük vardır. Aynı muhteva bir dönemde
hatırda tutma veya devam etme olarak,
diğer birinde efsane olarak ve üçüncü bi
rinde de mit olarak görünebilir; veya
tam tersine bir m it hatırda tutma ya da
efsane geleneğine yükselebilir. Türlere
göre daha iyi tasniflerin yapılması, [ese
rin] büyük veya küçük hacimli oluşu, bu
na göre gelecekte ortaya çıkacak tür
araştırması, onu tarihî ve deneysel olma
yerine tür sistemleri ve türlerin gelişme
sinin tetkikinde kendi kendini siniri amak zorunda bırakacaktır. Sosyal geliş
meye ilişkin bu tetkik âcil bir görevdir.
Bir türün ömrü iki şekilde sınırlandırı
lır; bir tür ölebilir veya tamamen orta
dan kaybolabilir. Tarihe ait konuşma, ya
bir sosyal grupta yetersiz veya uzun za
man kullanılmaz olabilir ama diğer bir
sosyal grupta varlığını -aynı veya başka
bir fonksiyonda- devam ettirebilir. Se
bep, türün kendisinde değildir, ama tü
rün çevresindeki sosyo-ekonomik yapı
lardaki değişiklikler de sebepler olabilir.
Bir türün sapması ve bozulması normal
olarak halkbilimin içinde ve dışında çe
şitli oluşumlara sahip olan sosyal ve kül
türel değişmenin bir belirtisidir. Zama
nımızda kırsal nüfusun istatiksel deği
şiklikleri ve tarım ın makinalaşması,
meydanın sürekli büyümesi varolduğun
dan beri sosyal şartların bir geleneksel
türünün tamamen yok olmasını sağladı
ğı söylenebilir. Avrupa’daki pek çok yer
de halk masalları ve bazı efsane şekille
rinin tamamen ortadan kalkmakta oldu
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ğunu son zamanlardaki raporlar bize an
latmaktadır. “Kısa, ferdî anlatılar” (hâtı
ralar, kronikler, nükteler )’ın birden göğe
çekilir gibi azaldığı görülmeku'dir, Halk
bilimi arşivleri etno-tarihi biyografiler
tufanına uğradılar ve diğer malzemeler
tamamen geleneksellik dışı kabul edildi
ler. Muayyen türlerin yokluğu veya var

belli başlı sahalarıydı. Epik ve lirik halk
nazmı, büyüler, bilmeceler ve oyunlar gi

lığı hakkındaki bir ifade kâfi olmayacak.
Biz belli bir türün kültürel merkeziyeti
veya çevreselliği kadar toplumdaki tür
lerin mukadderatını k?’ t kat veya tabaka
tabaka teşekkülünü de öğrenmek istiyo

var olan benzerlik ve benzemezlikler
vardır. î^.i, metin, düzey olarak aynı mo
tife sahip olmadığı halde yapısal olarak
aynı olabilir. Üç, düzey fikri, halkbilimi
tahlilcilerinin aşina olduğu bağlam, me
tin ve yapı; dilin asıl şekli, muhtevaya
ait düzey ve bunların yanında yapı, fark

ruz.

YAPI ANALİZİ VE MESAJ
PROBLEMİ
Yapısallaşmanın hikâyesi öyle sık
anlatıldı ki bunu özetleyebilirim. Halk
anlatı araştırması açısından 1920’lerin
şekilperestlerinden birisi, fevkalâde
önemli görülen bir halkbilimciydi. Bu
adam, V la d im ir P rop p doktora tezi
(Halk
M asalının
T a rih i
Kökleri,
1946)’nin yayınlanmasından 18 yıl önce
1928’de H alk M a sa lın ın Değişm eleri
hakkında bir makale ve Halk Masalının
M orfolojisi adında çok önemli çalışmala
rını yayınladı1,1. 30 yıl sonra, 1958’de
Halk Masalı M orfolojısi’nin İngilizce çe
virisi halkbilime ait Amerika’daki yapı
laşmada bir bomba tesiri yarattı. Daha
sonraki öncülerden birisi olarak Claude
Levi - Strauss ile dilbilgisi ve antropolo
jiye ait yapılaşma bir anda süratle geliş
ti. 1960’Iarda Amerika, Sovyetler Birliği
ve Fransa halkbilime ait yapılaşmanın
müstahkem kaleleri oldular: Eleazer M<>
letinskij, Yun Lotman, Alan Dünde s. E l
li ve Pierre Maranda Clanda Bremotıd
ve A.J. G re i mas gibi isimler yapısal ana
lizin meşhur taraftarları oldular15, Halk
anlatmaları, özellikle alelade halk ma
salları olarak adlandırılanlar (peri ma
salları) ve mitler metodolojik deneyin
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bi diğer türlerle ilgili başlayan yapısal
analizler çok yavaş yapılmaktaydı.
Yapısalcılık halk anlatılarıyla uğra
şanlara en azından önemli olarak şunla
rı öğretti: Yüzeysel olarak açıkça görül
meyen fakat anlatı metinleri arasında

lı uygulamalar gerektiren tahlilin bö
lümleri olarak görünürler.
Yapıyı tayin etme, daim a a zalt
ma! aza indirgeme] anlamındadır. A/altma[soyutlama] düzeyi, alçaktan yükseğe
doğru değişebilir, ama m otif analizinin
yer aldığı düzeyde yapılar asla buluna
maz. Azaltma düzeyi engin yapıda bu
lunmayan, bu yapısal özellikleri göster
mek İçin gerekli olabilen bir aracı yapıya
ait düzeyin bulunduğu noktaya ulaştı
ğında, engin yapının sözünü etmek âdet
tendir. Yapıya ait ünitelerin seçimi stra
tejik önemi hâizdir. Aracı yapının düzeyindekinden daha az ünitelere sahip ol
manız engin bir yapıda esas bir kural
olur; iki veya daha çok düzeydeki ünite
ler kısmen veya tamamen faiklı olabilir.
Yapılar paradigmatik veya sintakmatik[cümleye ait] olabilirler. Paradigma
tik yapılar, metin elementlerinin krono
lojik sırasını takip etmedikleri gibi met
nin baştan sona tamamını da kapsamaz
lar. Paradigmatik yapıların üniteleri ge
nellikle anlatıda hareketler veya anah
tar olaylar arasından çıkarılırlar. Bir
ünite, bir veya daha çok olayı ve daha
çok İkinciyi ihtiva edebilir; yapısal görüş
açısından olaylar paralel veya birbirinin
aynısı olarak düşünülür. Üniteleri araş-
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lırına esm an da karşılıklı ilişkiler incelunır. Bazen ilişkiler zıttır (çift zıtlık ol
dukça sık görülen bir yapısal özelliktir);
üniteler arasında zaman zaman daha
karmaşık ilişkiler ortaya çıkar. Paradig
matik yapı analizinde bu ilişkilerin tanı
mı ikinci bir anahtar uygulamasıdır. Bu
durumda anlatının mesajı veya anlamı

duğunda anlatılar, seviye içerikleri üze
rinde gösterildiği gibi bir düzen sergiler
ler ve bazı durumlarda bu doğrudur. Fa
kat, bu tamamen seçilen birimlere bağlı
dır. Eğer yapı “eksik - tamamlanmamış”
olarak tanımlanırsa sonra biz çok kısa
bir anlatıya sahip olmadıkça, ayırma se
viyesi çok yüksek kalır ve birazcık para

teşekkül etmeye başlar. Şayet biz Ia >vi- Stntuss'ü inanıyorsak, ünitelerin mu
kayesesi ve aralarındaki ilişki organi
zasyonu, muhakeme ile mit veya hikâye
anlatan halk tarafından belki de asla an
laşılmayan veya şekillendirilmeyen bir
anlamı oı taya çıkarabilir. Çoğu zaman

digmatik yapılara benzer, sadece temel
de bir zıtlık olur.
Eğer Levi - St.ra.uss bir paradigmatist ise V ladim ir Propp hürmette kusur
edilmeyecek mükemmel bir sintagmatİktir. Rus peri masalları çalışmasında,

mesaj bir çatışma durumundadır (ölüm
ve hayat, tabiat ve kültür arasında, veya
dünya düzeninin belirtilen bazı alterna
tifleri va da elementleri arasında); bazen
çatışmaya ara verilm ektedir (böylece
“arabulucu” çok rastlanan yapısal bir
ünitedir), bazen de değildir. O zaman ya
pısal analizcinin tutkusu soğuk ve sessiz
yapıyı aşar ve bir anlam, bir mesaj bu
lur. L(wi - S tra uss'a göre Oidipus miti
bir çatışma ortaya koyar, -onu çözmeksizin- bu mit eski Yunan kültüründe mer
kezlenen insanın doğuş tarzı ve onun
başlangıcı etrafındadır. Beklenmeyen
zamanlarda bu gerçek çatışmanın yer
leşmesiyle -hiçbirinin herhangi bir var
yanttan daha geçerli ve otantik olma
yan- kendiliğinden varyantlaşan m it
gerçekleşir, en sonunda entelektüel itici
gücün öldürdüğü yerde kendi kendini
imha eder (ve belki de çatışma gerçeği)
ve mit ortadan yok olur16.
Sintagmatik yapılar[cümle yapıları]
kronolojik ve aynı istikamettedir. Metin
içinde görünen sırada olduğu gibi, tüm
ana olayları ve unsurları genişçe içerir
ler. Umulduğu gibi, paradigmatik yapı
ların yaptığından daha yakın olarak,
meselâ birimlerin sayısı oldukça büyük
ve muhteva unsurlarının kapsamı iyi ol
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bu masalların temel bir ve ortak sintag
matik yapısının olduğu sonucuna vardı;
bu konudaki varolan değişebilir türdeki
masallar yapı bakımından çoğunlukla
yarımdır. Propp işlevlcr[fonksiyon!ar]
adını verdiği 31 birimi ayırdetli v p peri
masalı içindeki yaklaşık 150 yapısal ele
manı hep birlikte listeledi. Eğer üç dü
zey kabul edersek P rop p 'u okumak daha
kolay olur; birincisi, fonksiyonların dü
zeyi (üst düzeydeki tüm unsurlar azaltı
labilir); İkincisi, fonksiyonların “şekille
rinin” düzeyi (aynı zamanda yapısal dü
zeyi, fakat masallarda görünen bir işle
vin âşikar alternatifi korunur); ve üçün
cü, metnin kendi düzeyidir,
iki masal
metin bakımından farklı konulara sahip
olabilir, fakat fonksiyonlar seviyesinde
aynı olmalı. Propp fonksiyonlar ve fonk
siyonların düzenini sabit olarak kabul
etti. Fonksiyonlar bu aksiyona dayandı:
Yokluk, yasak, ihlâl, İnkişâf, hile, hain
lik v.b. gibi hareket eden davranışlar
içinde kabul edildi. Aynı zamanda yedi
tane belirlediği dilbilimsel rollerle hare
ket etti, onların etki alanı yapısal bir bi
rim olarak kullanılmayan 1-6 fonksiyon
ları kapsadı. Bundan başka, Propp peri
masallarındaki yirmi çeşit değişim şek
lini listeledi: bunlara göre, bir unsur
azalma, genişleme, hasar, tersleme, yor
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gunluk, güçsüzlük,
yerine koyma ve
ayırdetme şekilleriyle değiştirilebilir ya
da farklılaştırılabilir17.
Propp eleştirildi. Aslında, onun bu
kuralı uyguladığı 45 masalın 30 tanesi
istisna, ferdî masalların yapı analizinde
işlevlerin sırası sabittir; tezini öne sür
düğünde kendi kendisiyle çelişkideymiş
gibi görünür. Kötü de olsa, bazı durum
larda bir unsurun sıradaki yeri onun
fonksiyona sıkı münasebete girmesini
tanımlar, “örn ek - Kahraman” incele
m elerinin uygunluğu kadar, tam 31
fonksiyonun olması gerektiği sorusu da
tartışmaya açıktır18. Daha ilginci, ihti
mâl ki n egatif anlamına gelmeyen, Levi
- Strauss tarafından ortaya konulan
eleştiridir; fakat çeşitli değişim kuralla
rıyla belli sayıdaki fonksiyonların azal
tılması ihtiyacını gerektirir; meselâ kah
ramanın gidiş ve dönüşü kahramanın
ayrılmasına eşittir, artı ve eksi. Böyle bir
işlemden sonra, bir paradigmatik yapı
ortaya çıkmaya başlar ve peri masalları
nın anlamının aydınlanmaya başlaması
mümkün olur19. Levi -S tra u s s anlatıla
rın anlam ları hakkında sintagmatik,
doğrusal modellerin hiçbir şeyi ortaya çı
karmadıklarını düşünmektedir. Strauss,
Propp’un “açıklamasının” psikolojik ve
ya tabiî hâdiselerin açıklanması olmadı1
ğını, tarihî olarak yapının kastedildiğini
anlamaz, ya da farkına varmaz.
Propp 'un metodunun en önemli savu
nucularından Alan Dundes, “fonksiyon”
terimini “motifeme” ile değiştirmeyi ter
cih eder ve muhtevaya ait düzeyi, orta
daki/görünen motife ait bir boşluğu dol
duran bütün motifleri zikreder. Onun
Kuzey Amerika yerlileri folkloru üstüne
yaptığı analizi daha az m otif derinliği
gösterir. Meselâ metoddakinden başka,
Propp'unkinden daha zayıf yapısal bi
rimler, esas malzemedeki farklılıklar gi
bi açıklandı20. Genel olarak eski malze
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meler/metinler üzerindeki modellerin
denenmesinden analitik modellerin ti
tizlikle işlenmesiyle daha çok yerleştiri
len aynı eğilim daha önceki Propp’cular
metodu içinde bulunabilir. A.J. Greimas,
Propp'un morfolojik roller fikrini siste
matikleştirdi ve değişim modeli olarak
geliştirdi; bu, Propp’un dört ana birimi
içindeki 31 fonksiyonun azaltılmasıdır
(aynı fikirde olma, test, kahramanın yok
luğu ve haberleşme)'21, E. Meletinskij ya
pısal şemasım iki anahtar birim üstüne
inşa etti, “test” ve "değerler”22 LeviStrauss ekolüne bakarak bu aynı za
manda P ropp'ım küçültülmesidir. Sin
tagmatik ve paradigmatik yaklaşımlar
C, Bremond’u fazla ilgilendirmedi, onun
model konuları anlatıdaki doğrusal ve
kısmen paralel mantıksal yöntemler üs
tüne yoğunlaşır ve anlatıcının rollerini
hesaba katar23. Böylece onun anlatı ola
rak adlandırdığı anlatımın yapısal pren
siplerinin incelemesi, sözlü ve yazıya ait
olmak üzere, her ikisine de yaklaşır.
Yapıyla ilgilenen teorisyenler, tipiktür yapılan bulabileceğimiz ümitlerine
vesile oldular. Nazar-ı dikkate alınan ko
nu yapıları bu durumda olmayabilir: Di
ğer pek çok türdeki gibi, aynı anlatı ya
pıları değişik anlatı türlerinde bulunabi
lirler. Bu noktada türler arasındaki fark
lılıklara daha iyi işaret eden yapı analiz
leri görünmemektedir. Farklı türlerin
yapısal kimliğine karşı yapıya ait çapraz-tür incelemeleri düzenlenir. Belki de
özel tür yapılarının sorusu cevaplanma
dan Önce bizim halk masalı, efsane ve di
ğer anlatı türleri üzerinde daha çok te
zat/çapraz incelemelere ihtiyacımız var
dır.
Şu anda yapı analizinin geleceği par
lak değildir. Yapısal analizle ilgili düşün
cede üslûp verim liliğini inkâr etmeye ge
rek yoktur, fakat bu sonuçların bazıları
nın faydası sorgulanabilir. Şimdilik ince
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lemeler paradigmatik ve sintagmatik gö
rüşlerin m uhtelif karışımlarının esası
şeklinde kaydediliyor, bir coğrafî bölge
nin halk masalları veya bir toplumun di
li, Propp ve Dundes’ın belirlediği çizgiler
üzerinde analiz ediliyor v t birisi, bir böl
genin halk masalları sınıflandırmasıyla
yapısal analizini birleştirmek için bir te
şebbüs fırsatı bulabilir. İlâveten halkbi

söylüyorlar. İç yüzünü kavrama, anah
tar temsilden öte halkbilimi için tabiî bir
varlık değildir. Halkbilim i arşivleri hiç
bir şey değildir, eski el sanatları koleksi
yonları halkbilimini koruyan, yaşatan
iletişim sisteminin çoğunlukla otantik
olmayan keyfiyetleri dışına derhal yer
leştirilen, özel olmayan ve keyfî olarak
sınırlandırılmış metinleri bunların dı

limciler yapısal analiz tekniğini iyi koru
yabilirler; genel temâyül, meselâ insan
iletişiminin daha geniş kapsamlı sergi
lendiği, işaret ve alışkanlık şekillerine
doğru görünmektedir. Teorisyenler bilgi

şında tutmak gerekir. Bu sınırlamalar
otantik halkbilimin daha iyi döküm anıy
la (örneğin ses film i ve benzeri) hile ya
parak getirilebilir; fakat bir dereceye ka
dar. A rşiv verileri, yaşayan en iyi kültü
rün geçici yansımalarını bulundurmak
tadır. Halkbilimin varlığını sürdürebil
mesinin diğer bir şekli insan aklı ve in
san hâfız asıdır. Fakat bu tip halkbilimi
stoku şüpheli ve de aldatıcıdır: Beyin ve
hâfıza üzerindeki araştırma aktif olma
yan ama mevcut olan halkbilimin tam
olarak nasıl korunacağım açıklayamamaktadır. Bir ân için folklorun özel du
rumda korunmasını içine alan folklorun
icrasını ciddi bir şekilde inceleme lüzûmu hâlâ geçerlidir.
icracının ve onun özel temsillerinin
yeterliğin i inceleyebiliriz. Repertuar
analizi ve hayat-tarih görüşüyle kişinin
verdiği bir kanaatin kültürel ifade sis

nin oldukça can sıkıcı bölümleri olarak
arz-ı endâma devam eden, bizim dina
mik olmayan yapısal şemalarımızı geliş
tirecekler. Mümkün olan bir gelişme mesey problemi ve naklin uygulamalarına
karşı uyumdur. Levi - Strauss’un ısrar
ettiği gibi eğer yapılar anlatıların asıl
anlamının nakledicileri ise, anlama ait
uygulamaların incelemesinde yer alma
lıydılar. Gelecekte yapılması gereken ça
lışmalardan birisi anlatı şifreleri ve an
latı yapılarının iyi bir şekilde birleştiril
mesi olabilir.

GELENEĞİN SÜREKLİLİĞİ ve
İCRANIN VURGULANMASI
Eğer yapısal analiz tecrübesizlik, do
ğuya ait metinler ve yüksek oranda özet-

temlerinden bir görüntü çıkarmak müm
kündür. Onun aktif bir taşıyıcı mı yoksa
pasif taşıyıcı mı olduğu, konular ve tür
ler üzerindeki muhtemel uzmanlığını
söylemek mümkündür. Onun gelenek
bilgisindeki boşluklarının meydana çık
ması ve neyi ne kadar bildiğinin haritası
oluşmaya başlar. O kültürde icracılar ve
diğer kişilerle ilgili mümkün olan kıyası
malzeme varsa, bu [kaynak] kişiye alter

leme(abstract) olursa, tecrübeyi, doğuya
ait bağlam müracaatım kolaylaştıran
başka bir yaygın metodolojik temayül de
vardır. Ben kabul gören metod ve temsil
incelemesine baş vururum24. Halkbilim
metinlerinden halkbilim temsilcilerine
ilgi odağı bu yüzden uzaktır. Bu görüş
dışarıda tutma mânâsında olmamasına
rağmen, “temsil/icra” burada sanatkârane temsil olarak anlaşılmaz. Şimdi bü

n atif kültürel yeterliğin bir tipolojisinde
yer verilebilir.

tün halkbilimi kullanıcıları ve sonra
temsilcileri bir hikâye anlatıyor veya
kendi temsili içinde oluşan bir atasözü

A sıl temsillerin incelenmesi, temsil
deki hadiseleri canlandıran temsilcinin
gözlemi olarak kabul edilir, ö z e l sosyal
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durumun ortaya konulması veya icranın
yer aldığı dar çevre dikkat çekicidir. Az
veya çok geçmişte konuşulan, orada ser
gilenebil en yegâne sosyal olaylar ve or
tamlara, folklorun yazılı metninde rast
lanması, ona çok zor olan anlam ve İma
lar yükler. Seyirci son derece önemlidir
ve seyircinin rolü hiçbir zaman pasif ola
rak ta rif edilemez. Özellikleri belirtici
diğer roller ve davranış hedefleri, hasta
nın içinde şifa bulduğu ortamda rol yap
ması gibi, veya icraya katılan ve etkile
yen kutsal bir seremonide ilâhlar (ilâh
mertebesine çıkmış olağanüstü şahsiyetİL'r) olabilir. Bu sebeple, icracının özelliği
oyunun devamında yol göstericidir, pek
çok hallerde baş oyuncu diğer oyuncula
rın davranışını biraz değiştirir, onların
yaptıklarını açıklar ve teşvik eder. Bu
nun yanında sosyal dramlar, icranın ba
zı durumlarını analiz etmek için tek ki
şilik ferdî icralardan daha da uygun ola
bilir.
Bugün ortaya konulan temel prob
lem, bağlam' a ait bilgiler olmaksızın an
lam problemlerinin çözümlenemez olma
sıdır. Bir atasözü, bir fıkra, bir efsane ve
benzerlerinin ortaya çıkışları listelenmeye başlandığında, folklor metinlerinin
boşlukları gözler önündedir. A ra sıra ya
pılan anlamlandırmanın ölçüsü, çoğu za
man oldukça geniş olmaktadır. Birçok
anlatıcı, seyirci huzurunda hikâyenin
şahsiyetleri veya çevredeki bazı kişiler
vasıtasıyla, kendilerini ispatlamak sure
tiyle oyuna ve anlama ait elementleri
anlatıya ilâve edebilir. Böyle yapmak su
retiyle, mevcut ürün ve yeni üretilen bir
karışım gibi olur ve bu yolla temsil duru
munu ortaya koymak tamamen müm
kün olabilir. Bundan emin olmak için an
latıcının aklındaki modeller, kendisi ve
başkaları tarafından daha önce benzer
icraların hatırlanması, yapısal ve özel
lur kuralları konusunda eğitimli hâfıza
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yetenekleri, dil-üslûp normları ve hikâ
yeyi geliştiren normlar dikkate alınm alı
dır. Böyle olunca elimizde bir temsilde
kullanılabilenden daha çok malzeme ola
caktır. Fakat bu, seçilmiş metni kelime
kelime hâfızada tutma meselesi değildir.
Örneğin çok sınırlandırılmış bazı örnek
ler (bir büyünün ezberden okunması vb.)
seçilmişin dışında şekillenebilir. Özel
olarak, özel bir duruma uymak için üre
tilen her temsilde bir hikâye yeniden
doğmaktadır. Hikayecinin yaptığı seç
meler keyfi/ihtiyarî değildir; lâkin alter
natiflerin durumu en sonunda şartlar
tarafından belirlenen, mümkün görün
meye başlayan bir noktaya doğru dara
lır.
Metodla ilgili itici güçler arasında bu
yaklaşımı kuvvetlendiren sosyo-dilbilimcilerin bazı branşlarından bahsedilebilir.
Konuşmanın incelenmesi D ell Hytnes’in
teoriye ait formül şeklindeki ifadelerini
ortaya koyan “konuşma etnografyası”
etiketi altında işleyen,25 Alan Dünden ve
diğerlerinin ortaya attıkları teori halkbi
lim ürününe müracaatlardan birisi, bel
ki de en etkilisidir26.
Seziş psikolojisi ve rol yapma teorisi,
temsil analizinin birçok disiplinine ait
stratejiye karşı diğer yolları müzakereye
geçebiliriz27. “H alkbilim inde Temsil ve
iletişim ” (1975) İsimli kitaptaki birçok
makalede görüldüğü gibi, dar bir saha
üzerinde daha çok önem ve tecrübeye da
yalı tül1ar aştırması bu temayülün ispat
lanmış bir sonucudur. Linda Degh, teyp
kayıtlarını esas alarak, efsanelerin ina
nılmazlığına dikkat çekmekte, fakat na
kil işlemi ilerlerken anlatıcılar arasında
farklı olarak değişen tarzların bir kıs
mında aksi tesir yaptığına karar ver
mektedir. Linda sadece efsane türleri
hakkında bizim kongremizi sorgulamaz
ama aksi tesir yapan türlere ait analizin
derinleştirilmesi ihtiyacına da dikkat çe
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ker28. Halkbilimindeki değişme oranıyla
ilgilenmek için özel durumlardaki yazar
lar ve yeni anlatıcılara geleneği öğren
menin uyumuna ve ürünün uygulaması
na da bakmak zorundayız. Gelecekteki
anlatı uygulaması analizindeki anahtar
unsurlardan birisi olacak olan aksi tesir
yapan tipler ve verimli/üretken tiplerin
incelenmesi de yerinde olur.

SÖZLÜ GELENEĞİN EKOLOJİ
SİNE DOĞRU
Modern folklorun uzun süre kaynağı
metin dışı olagelmiştir. Aslında hikâye
nin bir bölümünün sosyal bir dram üret
mesi veya bir hikâye anlatılmasında gi
rift olarak birbiriyle örülen çevre, bağ
lam ve metnin olduğu yerde, bir halk an
latı metninin sınırlarının aydınlatılması
olarak bağlama ait bilginin kesildiği
noktaya geliyor olabiliriz. Bu hareketin
kökleri, 1920’lerde Malinoıvskian fonksi
yonelliğinde görülebilir; fakat geçmiş el
li yıl içinde sosyal bilimlerdeki fonksiyonelliğe olan ilgideki azalmanın benzeri
bir gelişme halkbilimde olmamıştır. Bu
na karşın halkbiliminin çalışma alanı,
metodolojisi, 60’lı yıllar boyunca kayda
değer bir gelişme göstermiş, sonuç ola
rak yoğun bir görüşme ve gözlem prose
dürü, bağlama ait bilgi toplayan bir ku
ral halini almıştır. Bugün arşivler bu
noktada değişmekte: Sadece arşivlenmiş
veri üzerinde çalışan, verinin eksik bağ
lama ait bilgisinden dolayı tahminî çalış
ma hududuna karar verdiği için nere
deyse alay konusu oldu. Bağlamı hak
kında bilgimiz olmadığı halde masallar,
atasözleri, balladlar ve diğer türlerin
bolluğuna sahiptik, şimdi etno-tarihî bi
yografilerin, hayat hikâyelerinin ve bağ
lama ait röportajların külliyetli miktar
larına karşılık, geleneksel türlerin nisbeten daha azına sahibiz.
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Bu sahada çalışanların arşiv uzmanı
na nazaran en az iki avantajı vardır. Bi
rincisi, bunlar başkaları tarafından top
lanan bölük pörçük verinin insafına terkedilmezler. Bunun yerine ortaya çıkan
bir problemin tarzı içinde oluşan malze
menin kalite/nitelik ve miktarına yöne
lebilirler. ikinci olarak, incelemekte ol
duğu son derece kıym etli gerçeği veren
kaynak kişilerle temas ve toplum haya
tına katılma, onu yanlış anlamalardan
kurtarır. Bundan emin olmak için, bu
alanda daha da çok sorunlar vardır. So
runlardan birisi “ait olduğu bağlam" de
nilen şeye, bağlama ait bilginin nasıl bir
leştirilebileceği problemine dikkat et
melidir, ama bu işi yapmak üstesinden
gelinmeyecek kadar zor değildir.
Folklor metinlerinden bilgi ve gele
nek toplumlarına olan araştırma odak
lanmasındaki kayma, hiç şüphe yok ki
bu araştırma objeleriyle tecrübeye daya
lı temas folklor metodunun olmazsa o l
maz şartı olmuştur. Normalde bu temas
uzman kişinin saha çalışmasıyla sağla
nır. Başka bir durumda, birbirine tesir
etmenin önemim üç seviyede belirtmiş
tim: Kişisel düzeyde, insanın duygu ve
düşünce unsurları, kişinin yaşamındaki
benzerlik ve farklılıklar karşılıklı yer de
ğiştirmiş ve uzmanla bilgi arasında fark
kapanmıştır. Yardım, etme düzeyinde,
bilgi ve uzman kültürleri arasında karşı
lıklı etkileşen bir marjinal alan oluştu
rurlar, amaç ve bilgilerini kapsamlı bir
şekilde tercüme ederler. Zorunlu düzey
de, bir tarafta kendi araştırmasını baş
lattığı veya sermayesini verdiği ve diğer
tarafta gelenek toplumunu kendisiyle
beraber çalışan kişileri inceleyen uzman
kendi ahlâkî ve pratik mecburiyetler
arasında bir dengeyi kurmaya teşebbüs
eder29. Bir halkbilimcinin m arj inal itesi,
bir halkbilimi uzmanı olmak için kendi
sini eğiten her kişi tarafından hissedil-
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meli ve anlaşılmalıdır. Uzmanın ve araş
tırmanın maksadı, insan toplulukları
arasındaki farklı işaret çizgilerinin dere
ce derece ortaya çıkarılması, uzun soluk
isteyen bir hedeftir ve araştırma faali
yetlerindeki toplulukların kendi kendile
riyle artan ortaklığına ve yeni teşviklere
önderlik etmelidir.
Bu fikir, yayılım perspektifleri ve metin-karşılaştırmasının fildişi kulelerine
tırmanmaya alışık olan halkbilimcileri
ne yeni bir şey verebilir. Fakat pasif ve
içe dönük insanların kültüründeki bir
dünyada utangaç, sıkılgan ulusların
meydana gelmesi, antropoloji ilimlerin
deki en son gelişmelerin mantıkî sonu
cudur. Halkbilimcilerin kendi duyguları
nı ortaya koymalarından veya anlatıla
rın mânâsını, ait oldukları çevre ve bağ
lamlarda hikâye anlatmanın önemini inceleyebilmeyi de îma etmektedir. K ay
nak kişi ve şahsî veya geleneksel toplumlara ilâveten, bağlam ve çevre de
ekolojiye ait gelenek sistemlerinin anla
yışına doğru bir yaklaşim içerisinde m e
tod alanının özel anahtar kelim eleri
olur.
Fakat öyleyse bağlama ait bilgi ne
dir? Bağlam basit teknik anlayış içeri
sinde, toplanılan “metin”in yeri hakkın
da esas veriyi, kaynak kişinin hayatı
sosyo-geçmişi, genel olarak halkbilimin
deki ustaları, Özellikle kendisinden der
lenen ürünün orijini, kendisinin ortaya
koyduğu icralar {kendi kendine veya
başkalarıyla), ürünün anlamı üzerinde
kaynak kişinin yorumlarını ihtiva eder.
Bağlam aynı zamanda eğer mümkünse
seyirci ve icracıların davranışının (fotoğ
raf, film v.b.) görsel dokümanlarını, bü
tün bir tanımını (notlar alma, teyp kay
dı) ve otantik icralar hakkında uzman
kişinin gözlemlerini de içerir. Ayrıca bağ
lama ait bilgileri araştırılan toplumların
sosyo-ekonomik yapıları, fiziksel ortamı,
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yöresel tarihi (yeni kurulmuş yerleşim
alanı, göçler vs.) kültür coğrafyası (diğer
gruplarda ilişkiler, değişkenlikler) ve öğ
renim yöntemi (ev, okul, kilise ve diğer
kuruluşlar) hakkında esas bilgileri ihti
va eder.
Richard Bauman son zamanlarda
“bağlamın mahiyetini sınırlayan bağla
ma ait karşılıklı ilişkiler dokusunun te
rimlerindeki halkbilimini anlamak için”
saha araştırmacısının asla unutmaması
gereken altı maddelik bir kontrol listesi
tavsiye etti: 1) A nlam bağlamı. (Toplu
mun Üyeleri tarafından verilen ürünün
ortalama yorumu nedir?), 2) D in t bağ
lam. (Kültür içerisinde nereye uyar?), 3)
Kültürel düşünce bağlamı. (H alkbilim i
nin diğer çeşitlerine nasıl bağlanır?), 4)
Sosyal temel. (N e tür insanlara aittir?),
5) Kişisel bağlam. (Kaynak kişinin haya
tına nasıl uyar?), 6) Durum bağlamı.
(Sosyal durumlarda nasıl faydalıdır?)30.
A ltı şart kısmen üst üste gelmesine rağ
men, liste gene de faydalıdır. Böylece, ör
neğin anlam bağlamı veya vasat yorum
dan çıkarılamayan bir folklor ürününün
gerçek anlamı, daha çok durumun bağla
mına dayanmış olabilir.
Çevre kavramı gelenek ekolojisi diye
isimlendirdiğim merkezdir31. Kişi, çev
renin “anlaşılır” ve “etkili” olmasıyla “ta
mamımdan söz edebilir. İlk ikisi arasın
daki sımr çizgisi kişinin anlayışıdır; far
kına varır ve bile bile bilinen çevreyi iş
ler, fakat yine de onun hareketleri etki
lere açıktır ve kendi kendine farkında ol
maksızın çevreden de etkilenir. Tbplam
çevre bir şemsiye kavramdır: Bu şemsiye
hem anlamayı ve hem de etkili çevreleri
kapsar, ilâveten bu faktörler ne kişi ta
rafından anlaşılır ve ne de kişiyi etkiler.
Bir kişi; “bir şeyin tabiî yerinden” (insa
nın etrafındaki fizikî çevre), “hücre” (ki
şinin ortaya koyduğu hareketinin bir bö
lümü), ve “mikro çevre” (özel bir davra-
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niş durumu)‘den bahsedebilir. Bu sonun
cusu, aslında yukarıki listede bulunan
durum bağlamı ile ajmıdır.
ö z e l bir çevre içerisinde yaşayan
halkbilimini düşündüğümüz zaman, onu
genellikle tabiî çevre ve sosyo-ekonomi
üzerine dayanan toplumsal rollere göre
organize edilmiş buluruz. Halkbilimi,
çevrede bir yer edinebilmek ve girebil
mek için, kendini kültüre, topluma, eko
nomik ve kültürel faktörlere uydurmalıdır. Bu adaptasyonun dört şeklini öner
dim32. 1. Çevre-morfoloji veya “zâhirî”
adaptasyonda, bir anlatı alıştırmaya ve
yerelleştirmeye uğrar, örneğin bilinen
biı- çevredeki bir yöreyle birleştirilen an
latı ve gelenek toplumunun iyi bilinen fi
zikî çevre özelliklerine bağlı olarak, ya
bancı tabiî yerleşimle değiştirilir. 2. Ge
lenek morfolojisi veya “dahilî” adaptas
yonun uygulamaları esnasında, meşhur
kişilerle (gelenek temsilcileri) anlatının
ro l-fıg ü rleri
birleşebilir.
İletişim in
tür—özel kodlarına ve kişisel tür—sistemi
veya bir yöredeki bir türe anlatının
adaptasyonu; geleneğin sansürü ki bu
nunla norm çatışmasına yönelen unsur
lar reddedilir veya yeniden yerleştirilir
ler. Çoğu uyarlamalar değişmeyi îma
ederler. Değişim sadece bir kez yer aldı
ve devam eden uyarlama şekillerinin ön
de gelen ikisiyle oluştu. Bu değişimleri
“büyük değişme” olarak isimlendirdim.
Am a gerçek anlamda gelenek- morfolojik
uyarlama ve çevre daha şimdiden açıkla
nabilir mi? Açıkça hayır! 3.Hâlâ ihtiyaç
duyulan şey, pratik veya “bir anlık/du
rum” onun birçok kez arada sırada olan
uyarhlığı ve emsâlsiz vasıflandır. Anla
tanın kişiliği, dinleyicilerin kompozisyo
nu, toplumun ilgisinin gerçek odak nok
tası, geçmişin olayları, korkuları ve gele
cek için ümitler, normal şekilde karışa
cak ve anlatıya bir anlam ödünç veren
yaklaşık değişmeler getirecek. Farklı
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küçük çevrelerde evvelce çeşitli defalar
işitilebilmiş hikâyenin kendisi hatırlan
malı. Bununla birlikte hikâye yeni me
sajlar ve anlamlar nakledebilir, fonksi
yonel adaptasyona teşekkür edilir. Bu
nunla birlikte uyarlamanın getirdiği de
ğişiklikler uzun süre devam etmez ve hi
kâyenin gelecekteki anlatılışında gözden
kaybolabilirler. Onlara “küçük değişik
lik” ismini verişimin sebebi budur.
Bir anlatının temsil durumu ve fonk
siyon analizinde birleşen gelenek uyumu
ve gelenek ürününün teorileri âşik ardır.
Anlatının bir uygulaması içinde âniden
yer alabilen çeşitli uyumlar da bilinmek
tedir. Fakat yukarıda kaba-taslak parça
parça verilen bütün analizler sentezin
bazı çeşitlerine bizi götürecek mi? Ürün
ve halkbilimi intibakındaki pek çok göz
lemler bir gelenek toplumunun emsal
sizliğini ve bazı ana karakterlerini açık
lama amacıyla nasıl organize edilmeli?
4. Bunu başarmak için ekotip ve ekotipe
ait uygulam alara dönm eliyiz. Ekotip
kavramının kullanıldığı çeşitli folklora
ait ve folklor harici yerleri dikkatlice in
celedim33. Folklora ait eko tipler hakkın
da tartışm aya katılan -(Philedelphia)
Comingerli’deki zenci Yahudi gelenekleri
üzerinde çalışan- Roger D. Abraham 'm
incelemesinde belki de en yüksek seviye
ye ulaşıldı. Onun tartışmasının değeri,
tamamiyle tür sınırları dışına çıkan bir
şey gibi ekotipe ait bir görüş olarak muh
teva unsurlannın, bağlama ait faktörle
rin, stile ve yapıya ait özelliklerin gele
neği sosyal bir tabanla birleştirmenin
imkânıyla beraber rengârenk bir kolleksiyonu kapsadığı görünmektedir34. Et
nolog ve antropologlar ekotip terimini bi
raz başka türlü kullandılar. (Am erika’da
Steıuard ve W o lf İskandinav ülkelerinde
Compbell, Stoklund ve Löfgren)36i Fakat
terim i tabiî çevre ve ekonomik yapıya in
tikalinde mütemâdiyen kullandılar. So
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ru şudur: Bu yaklaşımlar birbiriyle ilgili
mi? İnsan sosyal çevre istismarını, kişi
nin sosyal çevre uyumunun analizindeki
ekonomik davranış ve halk anlatılarım,
folklora ait malzemeyi birleştirebilir mi?
Detaylı delillendirmeyi başka bir zama
na bırakarak cevabı olumlu kabul ediyo
rum.
Kısacası şuna inanıyorum ki folklor
ekotiplerîni tanımlarken, kültürel, sos
yal, ekonomik sistemleri aynen gerçek
hayatta olduğu gibi birbirine yaklaştır
malıyız. Mevcudiyetin anlamı, sosyal
roller, sözlü anlatılar geleneksel toplu
mun realitesini kavramak için teşebbü
sümüzün içinde elden ele gitmeli. Bir
ekotip seçtiğimiz hangi elemanları içe
rirse içersin, bunlar: 1. Çeşitli alanlarda
ki tarzları zorlamalı ve içten bir etkiye
sahip olmalı, 2. Görünebilir şekilde yük
sek bir frekansa ve temsiliyete sahip ol
malı, 3. Üretkenliğini devam ettirmeli ve
kendi kendini yenileyebilmeli, 4, ileri
derecede bir sosyal çevre uyumu göster
meli, 5. Farklı karşıt elemanlara kaışı
koymalı, 6. Kesin bir karakteri bildirme
lidir.
Folklor motifleri nadiren tektir. Her
şeye karşın bir bölge ya da sosyal grup
taki gelenek ikliminin emsâlsizliğini al
gılayabiliriz; şöyle ki başka herhangi bir
yerden öğrenilmiş motifler özel bir yolla
organize edilmiş ve insanların yaşam bi
çimi ve çevreleriyle güzel bir şekilde örtüşmüşlerdir. Folklorda bölgesel ve m ik
ro çalışmaların konusu; bu tekliğin nasıl
oluştuğuna ve folklorun neye oturduğu
na açıklık getirmek olmalıdır. Mahallî
kültürlerin kuvveti, insanların ihtiyaçla
rı ve politik vak’al ar göz önüne alındı
ğında, vazife aynı zamanda pratik bir
değere de sahip olur.

İLAVE
Halk anlatılarının incelenmesindeki
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beş veya altı esaslı yaklaşım metodunun
gelişmesini sağlayan temayülleri ve sta
tülerinin gereği olarak tam bir görüntü
sünü ortaya koymalıdır. Bununla bera
ber ayrı ayrı, kısmen ilgilenilmeyen me
todun bazı ölçümlerinin önemine işaret
etmek için bazı mülâhazalara ihtiyaç
olabilir; çünkü bu ölçüler halk anlatı
araştırması için yukarıda belirtilenler
kadar spesifik değildir.
B irin ci mülâhaza, nicelik metod la rıyla ilgilidir. 1960’1ardan beri halkbili
mi araştırmasında ölçümleme, örnekle
me ve bulguların istatistikî olarak orta
ya konması dikkat çekici bir ıol oynadı.
Bu yönelimin önemli bir görüntüsü mo
dern haritacılıktır. Aslında son zaman
lardaki nicelik metodu eskiden geçerli
olarak araştırılmayan antropolojiye ait
incelemelerdeki zemine kayıyor ve bu se
beple “kesin bilgi” ölçüsü üretebilen bu
metod halkbilimi metodu ölçüsünün öne
mini görmemize engel olmamalı. Bu me
tod halkbilimi ürünlerinin geleceği ve
dağılımına, tekrarlanma araştırmasına
dikkat çeken ve örneklerin tamamen ih
tiyarî seçimine bir nokta koydu. Gelene
ğin bilimsel yollarla araştırılmasının bir
görüntüsü olarak bu, tam mânâsıyla ölç
meye dayanmaktadır: “Geleneğin muha
fazasından biraz farklı olarak “kulla
nımdaki geleneğin” İncelenmesine işaret
ediyorum. Geleneğin değişik görevlerin
deki kollektif, kişisel ve özel duruma ait
unsurları arasındaki fark (repeıtuvarlarda olduğu gibi) ölçümün metoduna,
aslında sadece folklora ait bir yardım
şeklinde düşünülebilir. Bunun dışında
halkbilim araştırması ölçümünün tehli
kesi yoktur: Kesin bilgi sosyolojisine
karşı yapılabilen nazariye burada geçer
li değildir.
İkinci nazariye, halkbilimi ürünleri
nin kataloglanması ve indekslenmesiyle
ilgilidir. Metodun bu bölümü arşivleme
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tekniklerine ayrılmıştır; bu bölüm karşı
laştırmalı incelemelerin akıbetinin ne
olacağına bakılm aksızın muhtemelen
stratejik önemini koruyacaktır. Tip—ka
talogların şümûllü hazırlığı için moti
vasyonu oluşturan mukayeseli coğrafi-ta rih î inceleme» bir halk masalının
bulunabilen bütün varyantlarıyla oriji
nal olarak tesbitinde bir uzman temin
etmek gerekliydi; monografi kullanıldığı
kadar popüler olmasa bile monografiye
temayül ise hâlâ devam etmektedir. FJskiden beri katologlama ve indeksleme
metodları, tipler türler ve motifler üzeri
ne kurulmuştur. Bana öyle görünüyor ki,
bu hususta bir değişiklik oluyor. İndekslemeye bağlı olan tür, günümüz ar
şivlerini dolduran günlük hikâye ve bi
yografilerin bolluğunun durumundaki
etkisizliği gittikçe arttırıyor. İskandinav
Folklor Enstitüsü’ndeki bir grup çalış
ması indeksleme için öneriler hazırlıyor;
konu 1978 yılındaki Folklor Arşivlemesi
ve Dokümantasyonu konulu ikinci kon
feransta tartışıldı ve bu tartışma 1982
yılındaki ikinci konferansta yine tartışı
lacak36. Araştırm a ve yeniden derleme
verilerindeki koordineli görevler
ve
merkezî arşivlerin kurulması İçin, im
kânlar araştırılmak zorunda kalınacak
tır.

sahadır ve şimdiye kadar bu saha için el
verişli bir malzeme temeli oluşturmanın
çok azı yapılmıştır, ihtiyacımız olan şey,
gelecekte popüler kültür hakkında arşiv
yorumları çıkarmaktır. Halk anlatı kah
ramanları, derli-toplu ve popüler bilgi
incelemesi ile çok ilgilidir.
M illî yapıdaki folklorun kullanılma
sı, İskandinav ülkelerindeki konuyla,
son bir N IF sempozyumuna tahsis edi
len konu, pek çok Avrupa ülkesinde dik
kat çekici bir rol oynadı37. Kimliğin bir
prensibi olarak folklorun m illî, dinî,
ikinci derecede-kültürel v.b. rolü, hem
Avrupa’ya ait etnoloji ve hem de üçüncü
dünya ülkelerinin gelişiminde beynelmi
lelciliğine ve liberalizme karşı muhafa
zakârlık ve m illiyetçiliğin diyalektiğinde
bir unsur olarak ilginç bir çıkış noktası
olmuştur. Pek çok metod, kültür sahala
rı ve günümüz geleneksel toplumlarının
incelenmesine tatbik edilir olacaktır.
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